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طرنطي وثيَويستى  بابةتةكة :
طرينطى و ثيَويستى ئةم كؤرسة بريتى ية لة ئاشنا كردنى قوتابيان بة اوراقى تجارى و دياريكردنى لايةنى  جياوازى و  ويَكضوون لة نيَوانيان .
ئةم ماددةية بة ثوختى شةرحى حؤكمةكانى هةر سىَ جؤرى اوراقى تجارى ( الحوالة، الكمبيالة و الصك  ) دةكات و  باسى ضونيةتى دانان و مةرجةكانى بابةتى و شيَوةيى و تظهير و مقابل الوفاء الرجوع  و تقادم  دةكات و هةروةها ئةو شتانةى كة ثةيوةندى بة لايةنى عملى يةوة  هةية لةو اوراقانة .     
طرينطترين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة لة بابةتةكة فيَرببن :
	جياكردنةوةى اوراقى تجارى لة اوراقى مالى تر. 
	زانينى  لايةنى جياوازى و ويَكضوونى نيَوانى اوراقى تجارى .
	زانينى مةرجةكانى دانان و حؤكمةكانى حوالة و كمبيالة و صك .

ئامانج لةو بابةتة:
	زانيارى وةرطرتنى قوتابيان لةسةر حؤكمة طشتى يةكانى أوراقى تجارى: ثيَناسةيان، جؤرةكانيان و  وةزيفةكانيان .
	دروستكردنى ئةزموونيَكى  تئورى و ثراكتيكى لة لاى  قوتابية دةرضووةكان كة لة كاتى ممارةسةكردنى كارةكة يان ثيشةكةيان  لة بوارى قانونى تجارى سودى لىَ دةبينن، بة تايبةتى أوراقى تجارى، لةبةر ثيَويستى رؤذانة بةم اوراقانة لة بوارى مدنى و تجارى .    
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د.فوزى محمد سامي و د. فائق محمود الشماع :  الأوراق التجارية
سةرضاوةى سوود بةخش
	د. على العبيدي :الأوراق التجارية
	د. عزيز العكيلي : الأوراق التجارية
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ثرسيارةكانى نموونةيى
ثرسيارةكانى تاقيكردنةوة دةكريَت بةم شيَوانةى خوارةوة بيَت : 
قيم مع التعليل :
 أجب بـــ ( صح أو خطأ ) مع التعليل:
بين الحكم القانوني في  الحالات الاتية:
اشرح او تكلم او تحدث....
قارن أو فرق بين .....
القضايا العملية....


